
مبينا فتحیاَپ زار

هنرجويان عزيز، در اين بخش قصــد داريم نرم افزارهايي 
كاربردي را به شــما معرفي كنيم؛ نرم افزارهايی كه در تلفن 
همراه هوشــمند نصب مي شــوند و كمك مي كنند بتوانيد 
الگوهاي خياطي بسازيد، حسابداري كنيد، خودتان مكانيك 
خودروي خود باشيد و اگر هم دوست داشتيد كشاورزي كنيد.

همه    فن حريف
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نرم افزار الگوساز مولر
مولر يکی از کاربردی ترين 

شيوه های خياطی است که 
خيلی از خياط ها از آن برای 

الگو سازی استفاده می کنند. اما 
اين روش دردسرهای خودش را 

هم دارد. اگر رشتة شما خياطی باشد، حتمًا 
می دانيد محاسبات اندازه ها در اين روش کمی 

وقت گير است. اين برنامة موبايلی، مثل يک دستيار 
در خدمت شماست و کمک می کند محاسباتتان 

را در زمان کمتر و راحت تری انجام دهيد. چطور؟ 
خيلی ساده. فقط چهار اندازة اصلی را در برنامه وارد 

می کنيد. خود نرم افزار با استفاده از داده های شما، 
بقية اندازه ها را محاسبه می کند و در اختيار شما 

قرار می دهد. اين برنامه، غير از اينکه اندازه گيری را 
برای شما آسان می کند، اين امکان را هم می دهد 
که عيوب اندام را مشخص کنيد تا در آخر الگوی 

دقيقی داشته باشيد.
عالوه بر تمام اين ها، شما می توانيد از آموزش های 

رايگان اين برنامه دربارة رسم الگو با متد مولر و 
دوخت و خياطی استفاده کنيد. اين برنامه را در 

بازار بيابيد.
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مکانیک هرماه (مکانیک خودرو)
هنرجويان شاخه های صنعت و هنرجويان دست 

به آچار، با کمک اين برنامه، عيب يابی فنی خودرو 
را آموزش می بينيد و با آموزش تصويری به صورت 

گام به گام می توانيد نحوة تعمير خودرو را ياد بگيريد.
يکی از مزايای خوب اين نرم افزار، امکان جست وجو 

برای دسترسی راحت تر به آنچه می خواهيد است. 
جدا از تمام اين ها، اين برنامه، اطالعات جامع و 

کاملی را که بين تمام خودروها مشترک است، در 
اختيار شما قرار می دهد.
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آموزش حسابداری سپیدار
هنرجويان عزيز حسابداری، در کنار 

تمام برنامه های تلفن همراهی که 
می شناسيد، در اين نرم افزار، تمام 
ابزاری را که برای حسابداری مورد 

نياز است، در اختيار خواهيد داشت. 
با استفاده از فيلم های آموزشی 

آن می توانيد اصول حسابداری را 
به صورت جامع و کامل آموزش ببينيد. 

يکی از مزايای اين برنامه آن است 
که اگر نکته ای را فراموش کرديد، يا 
اگر نياز به يادآوری دوباره داشتيد، 
به سادگی می توانيد دوباره به فيلم 

آموزشی مورد نظرتان مراجعه کنيد.
مقاالت آنالين اين نرم افزار، 

جديدترين و تازه ترين تکنيک های 
حسابداری را نيز در اختيارتان 
خواهند گذاشت و با مراجعه به 

فروشگاه آنالين، به روزترين ابزار اين 
رشته را در اختيار خواهيد داشت. با 
جست وجويي مختصر مي توانيد اين 
نرم افزار را به راحتي بارگيري كنيد.
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